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Általános tudnivalók a javításhoz 

 
 
Az írásbeli feladatsor megoldására maximálisan 90 pont adható az alábbi táblázat szerint: 
 

I. Fogalom II. Kísérlet III. Rövid esszé IV. Hosszú esszé 
5x5=25 pont 15 pont 15 pont 35 pont 

 
Az alábbi javítási-értékelési útmutatóban szereplő elemekért, a tartalmilag helyes válaszokért akkor is 
megadható a megjelölt pontszám, ha a vizsgázó a fogalmat vagy a pszichológiai jelenséget nem a meg-
adott szakkifejezésekkel írja le. A szaknyelv helyes használatáért az esszékérdések esetén külön 
pontszám jár. 
 
A javítási-értékelési útmutatóban a zárójelek (…) közt megadott információk nem szükségesek a teljes 
pontszámhoz, ezek a helyes választ kiegészítő elemek vagy egyéb információk a javító számára, illetve 
olyan pontosításai a válasznak, amik nélkül is megítélhető az adott pontszám. A ferde vonallal – a / jellel 
– megadott fogalmaknak bármelyike elfogadható, és csak az egyik megnevezése esetén is jár a 
maximális pontszám. 
 
Mind a rövid (III.), mind pedig a hosszú esszé (IV.) esetében csak az egyik kérdéskört kell kifejteni.  
A bekarikázással megjelölt esszé kifejtését pontozzuk, ha esetleg mindkettőt kidolgozza, a nem jelöltet 
figyelmen kívül hagyjuk. Amennyiben nincs jelölve a választott esszé, és mindkettő kidolgozásra kerül, 
és nem jelzi egyértelműen (pl. áthúzással), hogy melyik a választott esszé, akkor az elsőként kifejtettet 
kell értékelni. 
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I. FOGALOM (összesen 25 pont) 

 
Határozza meg az alábbi fogalmakat! Ha a fogalomnak vannak alcsoportjai, vagy típusai, akkor 
nevezze meg azokat is! Ha a fogalomhoz kapcsolódik kísérlet is, utaljon rá röviden vagy írjon a 
jelenség illusztrálására példát! 
 
 
a) elkerülő típusú kötődés 

A kötődési viselkedés egyik fajtája, melyet az Ainsworth-teszt / idegen helyzet teszt 
során írtak le. A bizonytalan kötődés egyik altípusa. A vizsgálati helyzetben a 
gyermek viselkedését az jellemzi, hogy az anyja / elődleges gondozója távollétében 
nem mindig sír. Ha mégis sír, akkor egy idegen is meg tudja nyugtatni. Az anyával 
/ elsődleges gondozóval való újratalálkozáskor elkerüli a vele való 
kapcsolatfelvételt. Mikor együtt vannak, akkor sem törődik anyjával / elsődleges 
gondozójával. 
Az elkerülő gyerekek elsődleges gondozója hideg, elutasító a gyerekkel, kerüli a 
testi kontaktus, abban nem leli örömét. 

5 pont 

HIÁNYOS VÁLASZ ESETÉN 
Ainsworth-teszt / idegen helyzet teszt során írták le 1 pont 
a kötődési viselkedés egyik fajtája / a bizonytalan kötődés altípusa 1 pont 
az amerikai gyerekek 20–25%-a tartozik ebbe a kategóriába 1 pont 
a gyermek viselkedésének leírása: 

– anya / elsődleges gondozó távollétében nem sír / az idegen is meg tudja 
nyugtatni 

– újratalálkozáskor elkerüli az anyával / elsődleges gondozóval való 
kapcsolatfelvételt 

– együttes helyzetben sincs kapcsolat anya / elsődleges gondozó és gyermeke 
közt 

maximum 
3 pont 

hátterében álló lehetséges anyai / gondozói viselkedésre példa (egy szempont 
említése esetén is jár a pont): 

– hideg, elutasító anyai / gondozói magatartás 
– testi kontaktus kerülése 
– túlzottan önállóságra nevelő attitűd 

1 pont 

Összesen legfeljebb 5 pont 
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b) igényszint 

Teljesítményhelyzetben megjelenő, önmagunkkal szembeni elvárás. Ez az elvárás 
nem állandó, hanem a tapasztalatok, az aktuális teljesítmény függvényében 
változik. Az igényszint teljesítését/túlteljesítését sikerként, az igényszinthez képest 
való alulteljesítést kudarcként éljük meg. Siker esetén igényszint-növekedés / 
kudarc esetén -csökkenés következhet be. Az igényszint kitűzését szociális hatások 
is befolyásolhatják, mint például a társas összehasonlítás folyamata. 

5 pont 

HIÁNYOS VÁLASZ ESETÉN 
teljesítményhelyzetben jelenik meg / teljesítményelvárás 1 pont 
önmagunkkal szembeni elvárás 1 pont 
nem állandó a szintje 1 pont 
befolyásolhatja: 

– tapasztalat 
– aktuális teljesítmény/siker, kudarc 
– siker és kudarc feltételezett okainak hatása 
– szociális hatások 
– társas összehasonlítás 

(ha a szempontok a gyakorlati példából derülnek ki, akkor is 
pontozzuk) 

szempontonként 
1-1 pont 

maximum 
3 pont 

gyakorlati példa említése 1 pont 
Összesen legfeljebb 5 pont 

 
 
c) észlelési (perceptuális) konstancia és típusai 

A vizuális észlelés a tárgyak felismerésének fontos és nélkülözhetetlen mozzanata. 
Az idegrendszer azon képessége, hogy meg tudja őrizni egy tárgy fizikai 
jellegzetességeinek, azaz alakja, mérete és színe észleletének állandóságát akkor is, 
ha a tárgyról érkező szenzoros ingerek megváltoznak. Típusai: nagyság-, szín-, 
alakkonstancia. (Nem csak a látás területén, hanem a többi érzékleti modalitásban is 
megjelennek konstanciák.) 

5 pont 

HIÁNYOS VÁLASZ ESETÉN 
az idegrendszer azon képessége, hogy meg tudja őrizni egy tárgy fizikai 
jellegzetességeinek állandóságát 1 pont 

a tárgyról érkező szenzoros inger megváltozik, de az észlelet nem 1 pont 
a vizuális észlelés fontos/nélkülözhetetlen mozzanata a tárgyak felismeréséhez 1 pont 
nagyságkonstancia/helykonstancia 1 pont 
színkonstancia/élénkség/világosság 1 pont 
alakkonstancia 1 pont 
a többi érzékleti modalitásban is megjelennek konstanciák 1 pont 

Összesen legfeljebb 5 pont 
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d) belátásos tanulás 

A komplex tanulás egyik típusa, amelyben a problémák megoldása / az összefüg-
gések felismerése a mentális reprezentációkon történik / észlelési egységbe rendezés 
révén történik. Az elvégzett műveletek bonyolultabbak az asszociatív folyamatoknál. 
Az összefüggések felismerése hirtelen / egyetlen próbálkozás alapján jelenik meg. A 
megoldása későbbiekben is hozzáférhető, és a hasonló helyzetekre is átvihető. Köhler 
csimpánzokkal végzett kutatásai a legismertebbek a témában. 

5 pont 

HIÁNYOS VÁLASZ ESETÉN 
a komplex tanulás egyik típusa 1 pont 
mentális reprezentációkon / észlelési egységeken elvégzett műveleteket jelent 1 pont 
bonyolultabbak az asszociatív folyamatoknál / klasszikus vagy operáns 
kondicionálásnál 1 pont 

az összefüggések felismerése hirtelen / egyetlen próbálkozás alapján jelenik meg 1 pont 
a megoldása későbbiekben is hozzáférhető / a probléma újabb megjelenésekor 
azonnal tudjuk a megoldást 1 pont 

hasonló helyzetekre is átvihető 1 pont 
Köhler csimpánzokkal végzett kutatásai  1 pont 

Összesen legfeljebb 5 pont 
 
 
e) sürgetettség 

A segítő viselkedést gátló egyik tényező. Az a jelenség, hogy az emberek lényegesen 
kisebb arányban nyújtanak segítséget egy bajba jutottnak, ha késésben vannak. Az 
irgalmas szamaritánus kísérlettel igazolták. 

5 pont 

HIÁNYOS VÁLASZ ESETÉN 
a szociálpszichológiához kapcsolódó fogalom 1 pont 
segítő viselkedéssel kapcsolatos 1 pont 
a bajba jutottnak való segítségnyújtás elmulasztásának az az oka, hogy késésben van a 
személy 2 pont 

akik időben vannak / nincsenek késésben, ugyanannyira segítenek, mint aki ráér / 
akinek sok ideje van 1 pont 

az irgalmas szamaritánus kísérlettel igazolták 1 pont 
a sürgetettség akkor is lecsökkenti a segítségnyújtási hajlandóságot, ha segítő 
foglalkozásúakról / segítés témájával foglalkozó emberekről van szó 1 pont 

Összesen legfeljebb 5 pont 
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II. Kísérlet (összesen 15 pont) 

Ismertesse a faciális feedbackkel kapcsolatos kísérletet (Strack és munkatársai 1988), az ebből 
levonható tanulságokat, és térjen ki arra is, hogy ez a kísérlet miért bizonyítja a faciális feedback 
szerepét! 
 

az érzelmek átélésével kapcsolatos egyik elmélet igazolására szolgál 1 pont 
az arckifejezés befolyásolja az érzelmeket 1 pont 
a személyeknek azt kellett megítélni, hogy a vetített rajzfilmek mennyire mulatságosak 1 pont 
a kísérlet jellemzői:  

– két (három) csoport ítélte meg a filmeket 

jellemzőnként 
1-1 pont 

maximum 
5 pont 

– az egyik csoportban a fogak közt kellett tartani egy 
tollat/ceruzát/írószert 

– ez a feladat a mosolynál használt izmokat működteti 
– a másik csoportban az ajkak közt kellett tartani egy 

tollat/ceruzát/írószert 
– ez a feladat a szigorúság / negatív érzelem esetén is aktiválódó 

/ mosolyt akadályozó arcizmokat működtette 
– a harmadik, a kézben írószert tartó (kontroll-) csoport említése  
– három szerző: (Strack), Martin és Stepper említése 

az a csoport, akik a mosolynál aktiválódó izmokat működtette, vidámabbnak találta a 
filmet 2 pont 

a kísérlet során a személyek nem tudták, hogy a vidám, illetve szigorú / negatív 
érzelmet mutató arckifejezést váltották ki náluk a feladattal 

1 pont 

értelmezés: a különböző érzelmek más-más arcizmokat aktiválnak, és ezek az izmok 
működtek a különböző helyen tartott írószerrel 

2 pont 

az arcizmokból jövő visszajelzések hozzájárulnak az érzelmek átéléshez 2 pont 
Összesen legfeljebb 15 pont 
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III. Rövid esszé (összesen 15 pont) 

Az alábbi két kérdéskör közül válassza ki az egyiket, és fejtse ki az ezzel kapcsolatos ismereteit! 
1. Mik a pszichológiai kísérletek jellemzői, és milyen változókkal dolgozunk egy kísérlet során? A 

kísérleteknek milyen típusai vannak, és mik a kísérlet módszertani kockázatai? 
2. Foglalja össze a szorongásos zavarokon belül a fóbiák típusait, írjon ezekre példákat is! Ne térjen 

ki a betegség kialakulásának okaira és a kezelési módokra sem! 
A választott rövid esszé sorszáma (karikázza be):  1.  2.  
 
 
1. Mik a pszichológiai kísérletek jellemzői, és milyen változókkal dolgozunk egy kísérlet során? 

Milyen típusai vannak, és mik a kísérlet módszertani buktatói? 
 Részpontok Összesen 
mesterségesen létrehozott helyzetben vizsgálja a viselkedést 1 pont 

maximum 
2 pont 

függő változó említése 1 pont 
függő változó fogalma: a kísérletben a független változó által 
befolyásolt paraméter / mért érték 1 pont 

független változó említése 1 pont 
független változó fogalma: a tanulmányozott változást előidéző változó 1 pont 
független változók kontroll alatt tarthatók / kísérletileg szabályozottak 1 pont 
a független változó(k) hatását vizsgálják a függő változóra 1 pont 
a kísérlet jellemzői  
megismételhető 1 pont 
mérhető adatokat vizsgál 1 pont 
a mesterséges helyzet befolyásolhatja a viselkedést 1 pont 
a vizsgálati személyeket megfelelési igény / társadalmi kívánatosság jellemzi / a 
személyek jó színben szeretnének feltűnni 1 pont 

etikai szempontok  
etikai szempontok említése (csak általános szinten) 1 pont 

maximum 
3 pont 

ne okozzon maradandó pszichés károsodást / indokolatlan pszichés 
kockázat 1 pont 

ne okozzon maradandó fizikai károsodást / indokolatlan fizikai 
kockázat 1 pont 

önkéntesség 1 pont 
utólagos tájékoztatás / utánkövetés 1 pont 
informált hozzájárulás / beleegyezés 1 pont 
tikoktartás / személyiségi jogok tiszteletben tartása 1 pont 
a kísérlet típusai  
laboratóriumi kísérlet említése 1 pont 

maximum 
2 pont 

terepkísérlet említése 1 pont 
terepkísérlet fogalma: természetes élethelyzetben vizsgálja a függő 
változó alakulását (oly módon, hogy a független változókat kontroll 
alatt tartja) 

1 pont 

az esszé koherenciája, szaknyelvhasználat  maximum 
2 pont 

Összesen legfeljebb 15 pont 
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2. Foglalja össze a szorongásos zavarokon belül a fóbiák típusait, írjon ezekre példákat is! Ne 

térjen ki a betegség kialakulásának okaira és a kezelési módokra sem! 
 Részpontok Összesen 
a fóbiák jellemzői  
a fóbiák azok a mentális rendellenességek, amelyek fő tünete a szorongás / intenzív 
szorongással járnak 1 pont 

a fóbiák esetében a szorongás / intenzív félelem akkor jelenik meg, ha a személy nem 
tud kikerülni a félelmet keltő helyzetből / nem tudja elkerülni a félelmet keltő ingereket 1 pont 

ezek az ingerek/helyzetek a legtöbb ember számára nem tűnnek veszélyeseknek 1 pont 
a fóbiák típusai  
a specifikus/egyszerű/szimplex fóbia bizonyos tárgyaktól, állatoktól vagy helyzetektől 
való irtózás / irracionális félelem 1 pont 

példa: a félelem tárgya kígyó, bogár, sötétség, magasság, zárt tér / 
klausztrofóbia stb. 

példánként 1 
pont 

maximum  
2 pont 

a szociális fóbiával küzdő személy bizonytalannak érzi magát társas helyzetekben / 
retteg attól, hogy valami nagyon kínos dolog történik vele 1 pont 

például félelem a közös étkezéstől, nyilvános beszédtől, a hangja 
elcsuklásától, kézremegéstől stb. 

példánként 1 
pont 

maximum  
2 pont 

az agorafóbia félelem azoktól a helyektől, ahol csapdába eshetünk / segítség nélkül 
maradnánk veszély esetén 1 pont 

például minden irányban nyitott térségeken, zsúfolt helyen, tömegben 
stb. 

példánként 1 
pont 

maximum  
2 pont 

pánikzavar/-betegség/pánikroham kapcsolódhat az agorafóbiához 1 pont 
a leírás koherenciája (logikus felépítés) és szaknyelvi megfogalmazás 2 pont 

Összesen legfeljebb 15 pont 
 
 
 

IV. Hosszú esszé (összesen 35 pont) 
Az alábbi két kérdéskör közül válassza ki az egyiket, és fejtse ki az ezzel kapcsolatos ismereteit! 
1. Ismertesse a csoportalakulás szakaszait, az egyes szakaszok és a működő csoport jellemzőit! Térjen 

ki arra is, hogy a csoportvezető hogyan segítheti az egyes fázisok feladatainak megoldását, és 
hozzon a csoportvezető feladataira és a hatékony működésre is konkrét példákat! 

2. Mutassa be az identitás kialakulásának szerepét a személyiségfejlődésben! Kösse szerzőkhöz a 
megközelítéseket, és térjen ki a különböző szerzők megközelítésére, és az egyes identitásszintek 
jellemzésére! Hozzon példákat az identitásszinteken megjelenő viselkedésre! 

A választott hosszú esszé sorszáma (karikázza be):  1.  2. 
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1. Ismertesse a csoportalakulás szakaszait, az egyes szakaszok és a működő csoport jellemzőit! 
Térjen ki arra is, hogy a csoportvezető hogyan segítheti az egyes fázisok feladatainak 
megoldását, és hozzon a csoportvezető feladataira és a hatékony működésre is konkrét 
példákat! 

 Részpontok Összesen 
alakulás/formálódás/forming – a szakasz helyes megnevezése 1 pont 
(a szakasz jellemzője, hogy) a csoporttagok nyitottak egymás kölcsönös 
megismerésére 2 pont 

maximum 
2 pont igyekeznek bemutatni magukat 1 pont 

igyekeznek jó benyomást kelteni 1 pont 
igyekeznek megismerni másokat 1 pont 
a csoportvezető feladata: a minden csoporttag megismerését segítő 
alkalmak/helyzetek biztosítása  1 pont maximum  

3 pont konkrét példa említése (gólyatábor, ismerkedő délután, közös feladatok 
stb.) – egy példa említése 2 pont, kettő vagy több példa említése 3 pont 

2 vagy 3 
pont 

viharzás/harc a szerepekért/storming – a szakasz helyes megnevezése 1 pont 
a szakasz jellemzői: harc a csoportpozíciókért/rivalizálás/ konfliktusok 1 pont 

maximum  
3 pont 

a csoportvezető feladata: a versengés elfogadott formák közt tartása 1 pont 
konkrét példa említése (ügyességi vagy szellemi vetélkedő lefektetett 
szabályokkal, sportverseny, disputa stb.) – egy példa említése 2 pont, 
kettő vagy több példa említése 3 pont 

2 vagy 3 
pont 

normaalakulás/normázás/norming – a szakasz helyes megnevezése 1 pont 
a szakasz jellemzői: a csoport által elfogadott viselkedésmód/a csoport 
által fontosnak tartott (jutalmazott) értékek (szabályok) kialakulása 1 pont 

maximum  
3 pont 

a csoportvezető feladata: alkalmak biztosítása a közös tevékenységekre/ 
közös beszélgetésekre/normaalakító csoportgyűlés 1 pont 

konkrét példa említése (beszédstílus, elvárt öltözködésmód, vagányság 
vagy segítőkészség stb.) – egy példa említése 2 pont, kettő vagy több 
példa említése 3 pont 

2 vagy 3 
pont 

működés/performing – a szakasz helyes megnevezése 1 pont 
a szakasz jellemzői: a csoport képes konstruktív, hatékony 
együttműködésre/közös tevékenységekre 1 pont 

maximum  
3 pont 

a csoportvezető feladata: a csoport saját aktivitásának segítése 1 pont 
egy konkrét példa említése a hatékony működésre (nyugodt légkörű 
tanulás, közös célok megvalósítása, feladatok kitűzése, közös 
programok szervezése stb.) – egy példa említése 2 pont, kettő vagy több 
példa említése 3 pont 

2 vagy 3 
pont 

megszűnés/felbomlás/ending – a szakasz helyes megnevezése 1 pont 
a szakasz jellemzői: a csoporttagok gyászolják a csoport működésének 
közeledő végét/búcsú szertartások/a csoporttagok nyitnak a csoporton 
kívüli kapcsolatok felé 

1 pont 

maximum  
3 pont a csoportvezető feladata: a búcsúzásra alkalmak biztosítása/a 

kapcsolatfenntartásának módjának kialakítása 1 pont 

konkrét példa említése (szalagavató, búcsúbankett, ballagás stb.) – egy 
példa említése 2 pont, kettő vagy több példa említése 3 pont 

2 vagy 3 
pont 

minden alakuló csoport végigmegy a szakaszokon 1 pont 
a szakaszok helyes sorrendje (alakulás, viharzás, normázás, működés, megszűnés) 

2 pont  
a sorrendben egy hiba esetén is 0 pont 

2 pont 
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2. Mutassa be az identitás kialakulásának szerepét a személyiségfejlődésben! Kösse szerzőkhöz 

a megközelítéseket, és térjen ki a különböző szerzők megközelítésére, és az egyes 
identitásszintek jellemzésére! Hozzon példákat az identitásszinteken megjelenő viselkedésre! 

 Részpontok Összesen 
Erikson (pszichoszociális elméletének) említése 1 pont 
az identitáskrízis jellemzői  
az identitáskrízis a serdülőkor normatív krízise 1 pont 
az identitáskrízis az az időszak, mikor az egyén kételkedni kezd önmagában, és 
megkérdőjelezi eddigi önmeghatározását 1 pont 

ennek során a serdülő különböző szerepeket / különböző viselkedési 
formákat próbál ki jellemzőnként 

1-1 pont 
maximum 
2 pont érdeklődési irányokat próbál ki 

különböző ideológiákat fedezhet fel / politikai nézetek / vallások iránt 
érdeklődik  
Erikson szerint az identitáskrízissel való megküzdésnek két kimenetele lehetséges  

– elért identitás 1 pont 
– identitáskonfúzió/-diffúzió 1 pont 

az elért identitás jellemzése  
rendelkezik integrált, stabil énképpel jellemzőnként 

1 pont 
maximum 
3 pont a személy átélte az identitáskrízist 

elköteleződött egy pálya/ideológiai/politikai álláspont/vallás mellett 
az identitáskonfúzió jellemzése  
az identitás kialakításának sikertelensége jellemzi / a személy nem 
rendelkezik integrált énképpel jellemzőnként 

1 pont 
maximum 
3 pont nem feltétlenül éli át az identitás krízisét 

nem képes elköteleződni egy foglalkozás mellett / sok pálya érdekli, 
de elodázza a választást, döntésképtelen 
Marcia (vizsgálta tovább a témát) elmélete 1 pont 
Marcia négy identitásállapotot/-szintet állapított meg az identitáskrízissel való 
megküzdés szempontjából 1 pont 

  

 Részpontok Összesen 
a működő csoport jellemzői  

– „mi” tudat 

jellemzőnként 
1-1 pont 

maximum 
5 pont 

– csoportszokások/hagyományok 
– csoportstruktúra 
– szerepek 
– közös nyelv/csoportzsargon/becenevek  
– személyes kapcsolat a csoporttagok közt 
– függőség a csoporttagok közt 
– csoportnév 

az esszé koherenciája, szaknyelvhasználat  maximum 
5 pont 

Összesen legfeljebb 35 pont 



Pszichológia — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1811 írásbeli vizsga 11 / 11 2019. május 23. 

 
identitásállapotok/-szintek megnevezése  
elért identitás  1 pont 
szerepdiffúzió/identitáskonfúzió/identitásdiffúzió 1 pont 
(ez a) két szint megfeleltethető Erikson elméletének 1 pont 
moratórium 1 pont 
korai zárás 1 pont 
a moratórium jellemzése  
az identitáskrízis átélése 1 pont 
a serdülőkor természetes velejárója 1 pont 
aktív keresés jellemzi 1 pont 
korai zárás jellemzése  
nem mentek át az identitáskrízisen 1 pont 
fiatalon elkötelezték magukat egy ideológiai álláspont, pálya mellett 1 pont 
a látszólag problémamentes döntés hátterében külső tényezők, szülői elvárások 
állhatnak 1 pont 

Példák említése az identitásszinteken megjelenő viselkedésre. 
Minden példa 1-1 pont akkor is, ha ugyanarra az identitásszintre 
vonatkozik, azonban ugyanarra a pszichés mechanizmusra több 
példa: családi hagyomány miatt lesz orvos, ügyvéd stb., csak egy 
pontot ér.  
Ha különböző pszichés mechanizmusra ad példát: korai zárás családi 
hagyomány, bűntudat, trauma miatt – 3 pont 

példánként 
1-1 pont 

maximum 
4 pont 

a leírás koherenciája (logikus felépítés) és szaknyelvi megfogalmazás maximum 
5 pont 

Összesen legfeljebb 35 pont 
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